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MALOVICKO
Věstník pro Holečkov, Hradiště, Krtely, Malovice, Malovičky, Podeřiště, Rábín a Setuň

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak se potvrdila horší varianta a koronavirus máme zpět. Kromě různých omezení, která se
vyhlašují na celostátní úrovni, jsme v rámci Chelčicko-Lhenického mikroregionu rozhodli
o zrušení každoroční akce – Slavnosti plodů. Letos se měla konat ve dnech 23. – 24. 10.
v Chelčicích, kde přípravám věnovali spoustu práce, která přišla vniveč.
V naší obci probíhají plánované investiční a neinvestiční akce. Byla dokončená oprava fasády
a části střechy na kulturním domě v Podeřištích a Státní pozemkový úřad buduje cestu podél
Horního malovického rybníka. Ta by měla být hotová v listopadu. V těchto dnech byl dokončen
nový asfaltový povrch na komunikace z Malovic ke kolejím. Tento úsek byl ve špatném stavu,
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a protože jej denně využívají i autobusy, bylo opravdu nutné jej opravit. Pokračují práce na
projektech vodovodu pro Podeřiště a prodloužení vodovodu a kanalizace v Malovicích.
Od některých občanů v Malovičkách vzešel návrh, aby se kontejnery na plast, papír a sklo
přestěhovaly od hospody k hřišti, do míst, kde stával kontejner na železo. Musela by se tam
zpevnit plocha a vybudovat ze tří stran zeď, aby obvyklý nepořádek kolem neodnášel vítr. Budu
rád, když mi místní obyvatelé do konce roku řeknou, zavolají nebo napíšou názor na tuto
změnu. Uprostřed obce ty kontejnery opravdu moc pěkně nevypadají.
Ing. Václav Pasák

Usnesení
Zastupitelstva Obce Malovice

ze dne 17. 6. 2020 č. 4/2020-6-17
Zastupitelstvo:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 17. 6. 2020
č.4/2020-06-17.
2. Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 rozpočtu Obce Malovice v roce 2020.
3. Projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č. KN 208/49 o výměře 23 m² v k.ú. Krtely. Cena
za 1m² činí 50,-Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující, včetně sepsání
kupní smlouvy.
4. Projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č. KN 2483 o výměře 499 m2 v k.ú. Malovice
u Netolic. Cena za 1m² činí 50,-Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,
včetně sepsání kupní smlouvy.
5. Projednalo a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu turistického mobiliáře na p.č.
1199/1 v k.ú. Malovice u Netolic mezi MAS Rozkvět, z.s., Školní 124, 384 02 Lhenice
a Obcí Malovice.
6. Projednalo a schvaluje z vlastního podnětu podle § 55a zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obsah Změny č.3 Územního
plánu Malovice (viz příloha).
7. Projednalo a vzalo na vědomí podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 1.541.243,-Kč.
8. Projednalo a vzalo na vědomí podání žádosti z Programu rozvoje venkova – 7. výzvy MAS
Rozkvět, z.s.- fiche 8 – Naše obce.
9. I. Schvaluje vyřazení pohledávek z účetnictví Obce Malovice ve výši 9.130,-Kč za Leszkem
Kopečem, IČ: 63917971 z důvodu nedobytnosti pohledávek z vydaných faktur, na které
jsou vytvořeny opravné položky v plné výši.
II. Pověřuje obecní úřad vyřazením pohledávek bez následné evidence na podrozvaze
z důvodu úmrtí dlužníka a ukončení dědického řízení.
10. Projednalo a odložilo hlasování o pronájmu rybníka p.č. 2475 v k.ú. Malovice u Netolic
o výměře 1072 m².
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11. Projednalo a schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/C/12610/2020-HMPR mezi UZSVM,
a Obcí Malovice o odkoupení podílu id. 1/24 na pozemku st. p.č. 73, součástí je stavba bez
č.p., občanská vybavenost v k.ú. Malovice u Netolic – kaplička Hradiště ve výši 7.040,-Kč.

Oči lesa
„Chlapi, věnujme se intenzivně lovu průběrných srnců 1. věkové třídy hned na začátku,
nenechávejme to na poslední chvíli. Víme, jak se potom vše těžko dohání, nerad bych, aby se
tito jedinci dostali do říje“. To byla slova našeho mysliveckého hospodáře na schůzi před
odstřelem srnců.
Samozřejmě, že to byla výzva, v letošním roce už během dubna jsem v mém úseku na Mlakách
zjistil několik paličkářů v různých lokalitách. Proto hned šestnáctého května jsem si připravil
potřebnou výzbroj, osedlal motorku a mojí první zastávkou se stala Fořtonská louka pod
Hájem. Zde byla ve stromořadí starých dubů postavená pamětnická sedačka, dosud ještě
dobře sloužící. Zaparkoval jsem motocykl pod statkem, dále pak pokračoval pěšky na místo
čekání. Z koruny osamělého jasanu se zvedla silueta dravce. Na jeho obrysu se mi zdálo něco
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nezvyklého. Zvedám k očím dalekohled a s naprostou jistotou poznávám vzácného hosta naší
přírody s typicky vystřiženým rýdovákem – luňáka červeného. Rychle prolétl stromořadím
opodál rostoucích dubů a zmizel mi za cestou v Bořinách. Tam patrně vylekal několik sojek,
usoudil jsem to podle typického sojčího „nadávání“. Už před několika málo leta bylo hlášeno
pozorování na Netolicku, a tak i já jsem měl to štěstí se s tímto zajímavým dravcem setkat.
Za tohoto rozjímání jsem dorazil k mohutnému dubu nesoucímu zmíněnou sedačku. Vystoupal
jsem po jejím žebříku a pohodlně se usadil a vdechoval vůně májového pozdního odpoledne.
Za mými zády se rozprostíralo řepkové pole vystavující své zářivé žluté květy hřejivému slunci.
Až ke mně dolétalo monotónní bzučení, to pilné včelí dělnice se věnovaly opylení. Přede mnou
se rozprostírala velká louka, ohraničená ze dvou stran stěnou lesa. Právě tady jsem měl
obeznané dva „bulkaře“. Z trávy na hraně stoky jsem zaslechl šelest. Ohlížím se a statná lesní
kuna přesazovala cestu směrem do Mlak. Patrně samice, má tam určitě mladé. Jemně jsem sykl.
Zvedla hlavu a upřela na mne svá korálkovitá světla a poté ladnými skoky dosáhla krytu lesa.
Uplynula zhruba slabá hodinka, když z lesního porostu začaly vycházet jednotlivé kusy srnčího.
Nejdříve několik dosud plachých srn a mladších šesteráků. A netrvalo dlouho a z řídkého
akátoví vyskočili na louku dva bulkaři, asi zhruba kolem osmdesáti metrů ode mě. Zalícuji,
vybírám si bokem stojícího srnečka a stisknu spoušť. Ostatní kusy se po ráně rozprchly, kromě
mého srnce, jenž malinko poskočil a složil se do trávy. Po chvíli slézám dolů a jdu ke slovenému
kusu. Zásah měl na vyšší komoru, ve zvěřině byl slabý. Vložil jsem mu do svíráku poslední hryz,
sobě za klobouk úlomek a po jeho vyrušení a ošetření se vracím k motocyklu. Protože do tmy
zbývalo dost času, rozhodl jsem se odstěhovat na druhou stranu Mlak na místo zvané na Pěti,
kde jsem měl rovněž obeznaného slabého špičáka ani ne do půli slechů.
Když jsem dojel, motocykl s úlovkem jsem ukryl ve smrkovém mlází a usadil se v cípu louky na
nevysokém posedu poblíž mokřiny zarostlým ostřicí a rákosem. Sluníčko se již schovalo za
vrcholky stromů a protáhlo jejich stíny do louky. V mokřadu to postupně ožívalo skřehotavým
koncertem skokanů zelených: „urrek, urrek, raa“! Zrovna kousek od žebříku se na plochý kámen
čnící z vody vydrápal jeden pořádný „chlapík“. Měl nejsilnější hlas, a když ostatní umlkli, on
ještě skřehotal a nadýmal ušní bubliny k prasknutí. Náhle se nad louží objevily dva stíny
a dvojice čápů se snesla do jejího středu. To měli žabáci poplach! Po hlavě sebou pleskali do
vody a mizeli v blátě, jen aby unikli jejich smrtonosným zobanům. Jsou to určitě čápi od nás ze
vsi, kde rok co rok hnízdí na obilném silu v areálu bašty. Na okraji zarostlé cesty mezi loukou
a pšeničným polem jsem zaznamenal pohyb. Sahám po dalekohledu a tem mi prozrazuje
starou rezavou kmotru lišku, jak nese něco v mordě. Byla celá urousaná a mířila loukou přímo
ke mně. Nesla v mordě ondatru, vracela se z lovu. Opírám si kulobrok o hrazení posedu a už si
ji vedu v záměrném kříži. Když došla sotva na čtyřicet kroků ode mne, sedla si na zadek jako
pes a zadívala se mi přímo do očí. Neměla snahu uniknout. Ani by neměla šanci, má zbraň je
přesná – nabitá kulí a ve spodní hlavni velkými 5,1 mm broky. Stále se mi upřeně dívala do
obličeje, a já z jejího pohledu vycítil tu prosbu, abych ji ušetřil a při představě, že na ni čekají
někde v noře hladové děti, jsem nemohl učinit jinak. Vím, že liška je ta nejhorší škodná našich
honiteb a že je třeba je hubit na počkání, ale přesto jsem nevystřelil. Zajišťuji kulobrok
a odkládám jej zpátky na kolena. Liška se zvedla a lehkým klusem zamířila k lesu. Než dosáhla
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jeho okraje, zastavila a znovu se na mne ohlédla. To už jsem jí sledoval pouze dalekohledem.
A opět se ne mě zadívaly její světla, ty oči lesa. Zamával jsem jí kloboukem na rozloučenou.
Poté mi zmizela v krytu laťáku.
Čas pokročil, tak jsem slezl z posedu, došel pro motocykl s uloveným srncem a zamířil pomalu
k domovu. Když jsem dorazil, vyprávěl jsem tu příhodu s liškou otci. Když jsem ji dopověděl,
beze slova mi stiskl ruku. Hned následující den jsem slovil svého obeznaného „špičáka“ na Pěti,
místu kde na mě hleděly oči lesa.
Pavel Ivan
Přívesnické tábory Malovice 2020
Časoletem, tak zní název prvního tábora, který v srpnu odstartoval náš první běh. Dle
seznamu dětí jsme očekávali staré známé tváře, ale i nějaké nováčky. Letos se nám sešel krásný
počet 27 účastníků na obou táborech. První den jsme se velmi rychle seznámili a už se
roztáčela kola Časoletu, který nás donesl do letošního Velikonočního pondělí. Nechybělo
pletení pomlázek, barvení vajíček, velikonoční sekaná a také jsme si chtěli vyrobit beránka
přímo z ovčího rouna. Bohužel představa beránka byla sice krásná, ale nakonec jsme byli rádi,
že jsme měli cosi s očima. A protože co bychom to byli za koledníky, kdybychom nikoho
pořádně nevyšupali, naše kroky směřovali na místní Obecní úřad, kde jsme si vykoledovali
krásné věci, za které moc děkujeme.
Druhý den jsme přijali pozvání do Švestkového dvora, kde nás mile přijali a věnovali se
nám celé odpoledne. Časolet nás ráno zavedl do pravěku, proto i v Continuu tomu odpovídal
program. Zatančili jsme si, zahráli nějaké pravěké hry a nakonec tvořili. Odnášeli jsme si krásné
masky, dřevěná zvířátka a spoustu nových informací o pravěku. Ve školce, které moc děkujeme
za poskytnutí prostor, jsme se věnovali jeskynním malbám, účesům a k obědu byl dokonce
mamut. Časolet si opravdu létal, kam se mu zachtělo, protože ve středu jsme nemohli přijít na
to, kam nás zanesl. Létal sem a tam a žádné datum nevydrželo dlouho. Nakonec jsme na to
samozřejmě přišli a už jsme byli na cestě na oslavu našich narozenin do Poděřišť. K dispozici
jsme měli celý areál sportovního hřiště a moc děkujeme za zapůjčení. Cestou tam jsme si užili
spoustu legrace s naší károu, ve které jsme měli naložené samé potřebné věci jako třeba buřty,
které jsme si na hřišti upekli. Děkujeme místním za zapůjčení opejkáčků. Přišel nás zkontrolovat
dokonce Flek, jestli nám nic nechybí a také kdyby nějaký ten buřtík pro něj zbyl. Na cestu
zpátky jsme se těšili asi nejvíc, protože jsme jeli autobusem a mohli vyzkoušet naše krásné
a ručně šité roušky. Ve školce nás čekalo krásné překvapení, Maruška, které děkujeme za to, že
se nám celých 14 dní starala o naše bříška, upekla asi milion malých dortíčků. Po odpoledním
klidu jsme se vrhli na jejich zdobení. A protože, co by to bylo za narozeniny, kdybychom si
nezazpívali, dali jsme si 27x Hodně štěstí, zdraví. Čtvrtek patřil Karlu IV. Vyrobili jsme si kostýmy,
holky krásné letní šaty a kluci černé se zlatým zdobením. Odpoledne už nám přálo sluníčko
a mohli jsme konečně vyzkoušet naši novou vodní sprchu a napustit vaničku na vodní bitvu.
Konec týdne byl velmi teplý a Časolet je asi nějaký šprýmař a přenesl nás v pátek do vánoční
atmosféry. Ráno jsme si napekli perníčky, které provoněly snad celé Malovice. Soutěž o nejdelší
papírový řetěz, výroba vánočních ozdob a zdobení stromků, to zkrátka nesmělo chybět. Konec
týdne se nachýlil ke konci, ale my nebyli smutní, protože jsme se už těšili na pondělí.
Druhá polovina se odehrávala v indiánském duchu. V tee-peee se svítí? bylo téma
dalšího týdne. Sešli jsme se téměř ve stejné partě, tak se nám krásně pracovalo. Rozdělili jsme
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se do tří týmů, abychom se mohli poměřovat v indiánských dovednostech. Abychom se lépe
poznali, vytvořili jsme si indiánské obleky a každý si ho vyzdobil lapačem snů. A jako správní
indiáni jsme si museli postavit teee-pee. V naší indiánské vesničce chyběl už jen oheň a totem.
Vše se nám podařilo dodělat a nad ohněm jsme v úterý skutečně uvařili v kotlíku první jídlo.
Bylo ta rajská polévka, která všem chutnala, zřejmě to bylo tím, že každý přiložil ruku k dílu.
Někdo se postaral o rozdělání ohně, někdo krájel cibuli, jiní míchali a společně vše snědli do
poslední kapky. Počasí nám přálo a každé odpoledne jsme se mohli věnovat vodním hrátkám,
které v tomto teplém počasí přišly vhod. Správný indián 100 kroků jde a 100 kroků běží,
ve středu jsme si to vyzkoušeli na vlastní kůži. Naše kroky směřovaly na poutní místo Lomec,
kde jsme si za odměnu mohli hrát na dětském hřišti. Prohlídli jsme si kostel a přilehlý park,
dozvěděli se mnoho nového, ale hlavně viděli ve staré lípě sovu. Další cesta pokračovala
Zeyerovou stezkou až do Nestánic, odkud jsme se zase svezli zpátky do Malovic autobusem.
Za to, že všichni cestu zvládli na výbornou, nikoho nebolely nožičky, měly děti slíbené
překvapení. V pátek za námi dorazil David s Lucií. Lucie si pro nás připravila malování na
obličej, někteří to pojali tradičně indiánsky, ale jiní se změnili k nepoznání. Objevili se kostlivci,
chobotnice, pejsci i kočičky. Největší pozornost upoutal David se svými luky a šípy. Každý se
mohl zkusit vystřelit na terč, prasátko či lišku. Dozvěděli jsme se mnoho nového o lucích
i šípech. Mohli si vše zblízka prohlédnout, osahovat a vyzkoušet. Odvážní si směli pohladit vlka.
Celý týden jsme trénovali indiánské dovednosti, hledali zlato a také poklad. Vše jsme nakonec
zvládli a ani si nevšimli, že to byl poslední den tábora.
A tak jako rychle letí šíp, nám uběhl i poslední týden. Proběhlo velké loučení a předání
sladkých srdíček od pana starosty ing. Václava Pasáka, kterému tímto děkujeme. Myslím, že
i velké díky patří všem dobrým duším, které s námi do toho šli. Takže děkuji Adélce, Martině,
Barče, Marušce, Davidovi s Lucií, Kubovi, Petrovi, Divadlu Continuo a hlavně holkám z úřadu
Janče, Jarce a úplně největší děkuji, patří Monice.
Tak zase za rok. Ahoj Dáda
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1. celostátní setkání Hradišť
Na přelomu července a srpna 2020 jsme se zúčastnili akce s neuvěřitelnou atmosférou. Konalo
se totiž 1. celostátní setkání Hradišť, tedy obcí, které mají ve svém názvu Hradiště. S nápadem
uspořádat toto setkání přišla obec, podobně velká jako je naše Hradiště. Obec Dolní Hradiště
na severním Plzeňsku je samostatnou obcí a má 57 obyvatel. Je to krásná vesnička na svahu
řeky Střely s krásně upraveným okolím, vybavená inženýrskými sítěmi a hlavně bezva lidmi
v obci. Klobouk dolů za to, co dokázali.
Sraz Hradišť byl připraven od pátku do neděle a naše delegace dorazila na setkání již v pátek.
Jako jediní jsme nespali v penziónech, ale poblíž návsi ve stanech. I přesto se nám dostalo
velkorysého přivítání a my s důstojností sobě vlastní jsme reprezentovali svou obec. Detailního
představení obce se zhostila Jana Žlábková tak, aby i ostatní Hradiště obdrželi informace,
odkud jsme přijeli a jak u nás žijeme. Po tomto představení jsme od obce Dolní Hradiště dostali
od pana starosty krásnou knihu na křídovém papíře s názvem „Hradiště, střípky z historie
a současnosti“. Škoda, že my na Hradišti žádnou takovou knihu o nás nemáme. Měli jsme než
pohledy a pár fotek, které jsme pak umístili do kulturního domu, kde každá obec Hradiště měla
svůj prostor.
Pořadatel akce, obec Dolní Hradiště, připravila dech beroucí program. Největším zážitkem pro
nás bylo 2 hodinový koncert (bez přestávky) souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Byl to zážitek,
na který se nezapomíná. Po vystoupení Hradišťanu potlesk nebral konce, bylo několik přídavků.
A protože my, Hradišťáci od Netolic, nezkazíme žádnou srandu, připravili jsme si vlastní píseň,
která byla o našem Hradišti. Na pódium vystoupalo naše Hradišťské trio alias hudební skupina
Hradišťanka ve složení Katka Kocourková, Jana Žlábková a Zuzka Kocourková. Text vytvořila
Katka a zároveň zpěv skupiny Hradišťanka doprovodila na kytaru. Úžasné. Za to se nám dostalo
obrovského aplausu.
Počasí bylo nádherné, 1. celostátní setkání Hradišť se vydařilo a my skvěle reprezentovali.
Účastnící 1. celostátního setkání Hradišť
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Příměstské tábory po vesnicku
Po loňské premiéře našich dvou táborů a jejich krásných ohlasech ze strany dětí i rodičů se
i letošní léto konaly dva tábory v termínech od 3.8. až 7.8. 2020 s názvem ,,Časoletem“
a v termínu 10.8. až 14.8. 2020 s názvem ,,V tee-pee se svítí?“.
Příměstské tábory byli opětovně realizovány z projektu Příměstské tábory MAS Rozkvět
podpořeného z výzvy MAS Rozkvět z OPZ: Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity III.
Z tohoto projektu byla hrazena práce lektorů a materiální zabezpečení. Děkujeme za výbornou
spolupráci a podporu paní Monice Hůrské a Bc. Janě Fakenbergové z MAS Rozkvět.
Jako v loňském roce byla Obec Malovice místním zprostředkovatelem a veškeré zázemí bylo
poskytnuto Mateřskou školou v Malovicích. Veškeré úsilí s organizací a i samotným provedením
táborů se dočkalo naplnění našeho cíle a to spokojenosti dětí a jejich rodičů. Dohromady
se táborů zúčastnilo 53 dětí, oproti loňským 35 dětem.
Děkuji všem sponzorům, rodičům a kolegům za podporu a pomoc. Naše lektorky velice
chválím a obdivuji za jejich připravenost, trpělivost a odvahu. Báro, Martino, Áďo a hlavně
Dádo, výborná práce. A jak už to bývá, bez dobrého jídla by nebyla skvělá zábava a díky naší
kuchařce Marušce, bylo vše, tak jak má být.
S rouškou v autobuse a dezinfekcí na rukou, měřením teploty, raději v místním prostředí bez
velkých výletů, ale s úsměvem na tváři, který je odměnou za vše a za rok snad bude líp.
Těšíme se na Vás.
Monika Veselská – Obec Malovice
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Re-use centrum Malovice –v mobilní buňce, za obecní kolnou.
Od soboty 24.10. 2020 od 9:00 -11:00 hod. každých 14 dní.
Máte doma nové věci, ale vaše „staré“ ještě nedosloužily, pokud jsou použitelné – nepoškozené
a chcete se jich zbavit a někomu by se naopak ještě mohly hodit? Odevzdejte je do RE-USE
CENTRA. Darováním vámi nepoužívaných věcí pomůžete potřebným. RE-USE CENTRUM má za
cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma nepotřebujeme. Můžeme
prodloužit životní cyklus věcí, které dnes končí na skládce. Projekt je jedinečný nejen tím, že
přispívá k ochraně životního prostředí, ale i tím, že dává starým věcem nový život. RE-USE
CENTRUM pomáhá snižovat množství produkovaných odpadů v souladu s Plánem odpadového
hospodářství obce.
Co můžete darovat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce,
plechy na pečení, talíře, hrníčky),
obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.,
potřeby pro zahradu (květináče, mechanické nářadí atd.),
mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy),
hračky, sportovní vybavení.
oblečení, obuv
potřeby pro zvířata
drobnou elektroniku - funkční

Veškeré věci musí být předány funkční a čisté. O zařazení věcí do projektu RE-USE má právo
rozhodovat odpovědná osoba RE-USE CENTRA.
Přebíraní věcí je zdarma a bez záruky…
Pravidla jsou jasná, odnes si jen to, co skutečně
využiješ, zbytek ponech ostatním.
V případě dotazů nás kontaktujte na emailu
obec@malovice.cz nebo 775324065.
Harmonogram 2020 od 9:00 – 11:00 hod.
Listopad 7., 21.
Prosinec 5., 19.
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Sázení stromu v Krtelích

Opravená komunikace v Malovicích

Vítání podzimu v Krtelích
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Opravená střecha a fasáda KD Podeřiště

Dětské hřiště v Malovicích

Stavba polní cesty z Maloviček do Malovic
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Změna úředních hodin
Z důvodu opatření proti šíření onemocnění
Covid-19 je upravena úřední doba Obecního
úřadu Malovice.

Pondělí 7:00 – 12:00
Středa 12:00 – 17:00
Změna úředních hodin je platná od 12. října
2020 do 25. října 2020. Žádáme občany,
aby řešili své záležitosti, pokud je to možné,
telefonicky nebo emailem.
Děkujeme za pochopení.
Telefonické spojení: 775 324 065
e-mail: obec@malovice.cz
podatelna@malovice.cz
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Mobilní rozhlas Malovice
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na
výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní a sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do
Vašeho telefonu či e-mailu.
Stáhněte si naši obecní aplikaci pro chytré telefony ZDARMA.

Malovice mobilní rozhlas

Poplatky
Za psy (platba do 30.6.)
• za jednoho psa 120,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
Vodné a stočné (platba do 31.5.)
• vodné 30,-Kč/m³ vč. DPH
• stočné 5,-Kč/m³ vč. DPH
Komunální odpad (první splátka do 31.3., druhá splátka 31.10.)
• 600,-Kč/osoba

OSLAVENCI
Opětovně oznamujeme všem spoluobčanům - jubilantům od 50 let výše s trvalým bydlištěm v regionu Obce Malovice,
že neustále necháváme Vám všem oslavencům v den narozenin hrát písničku pro radost na radiové stanici Český rozhlas
1 v časech po-pá 10:00 - 12:00, so 10:00 - 12:30, ne 10:00 - 12:30 hodin. Kdo by měl k této službě výhrady, ať se prosím,
minimálně týden před narozeninami ozve a písnička mu bude zrušena.
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